Unisław, dnia 16.08.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KD/2019 DOTYCZĄCE WYŁONIENIA WYKONAWCY
USŁUGI W ZAKRESIE WYŻYWIENIA DZIECI
W RAMACH PROJEKTU
„UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO NA TERENIE GMINY UNISŁAW”
Wspólny Słownik zamówień CPV
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
55511000-5 - Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów
Informacje ogólne
1. Zamawiający: STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW", 86-260 Unisław,
ul. Parkowa 22, NIP 8751555613
2. Postępowanie na wykonanie usługi w zakresie wyżywienia dzieci w ramach projektu „Utworzenie
klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania
RPKP.08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 02.09.2019 r. do 31.12.2020 r., w dni robocze
tj. od poniedziałku do piątku.
Zamawiający zastrzega, iż termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia może ulec opóźnieniu
o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie
czasowe.
4. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
6. Zamówienia wariantowe: nie dotyczy

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia (przygotowanie i dostawa posiłków) dla
maksymalnie 24 dzieci (dziennie) w ramach projektu: „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie
Gminy Unisław”.
2. Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w klubie dziecięcym zawiera:
śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek, napój.
3. Kaloryczność wszystkich posiłków dla grupy wiekowej 1-3 lata nie może być mniejsza niż 800 kcal wg
poniższej specyfikacji:
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a) Śniadanie - przykładowe menu: zupa mleczna: kasza manna, ryż na mleku, kluseczki z mlekiem,
kluski lane na mleku, zacierka na mleku, kaszka mleczno-ryżowa, kaszka pszenno-mleczna, płatki
kukurydziane. Kanapka: pieczywo mieszane, bułki (2x w tyg.), bułka wrocławska, pieczywo
tostowe. Chuda wędlina, ser biały, ser żółty, serek biały smakowy, pasty: jajeczna, rybna. Pomidor,
ogórek, sałata, cebula dymka. Parówka, jajecznica ze szczypiorkiem. Dżem, miód. Musy owocowe:
jabłko, banan, gruszka, brzoskwinia. Jogurt naturalny z owocami, jogurty smakowe, sałatka
owocowa.
b) Obiad (zupa) - przykładowe menu: zupy różnego rodzaju.
c) Obiad (drugie danie)- przykładowe menu: ziemniaki, kasze (kaszka kus-kus, gryczana,
jęczmienna). Chude mięso, drób, ryby, wątróbka drobiowa. Warzywa: szpinak, buraki,
marchewka, groszek zielony, brokuły, kalafior. Naleśnik z serem, ze szpinakiem, owocami, kluski
"leniwe" z bułką tartą i masłem, łazanki, spaghetti z mięsem, kluski z serem, kotlet ziemniaczany
w sosie, ryż zapiekany z jabłkiem.
d) Podwieczorek- przykładowe menu: kisiel z jabłkiem, budyń, mus owocowy z kaszką mleczną,
kasza manna na gęsto z sokiem, serek waniliowy z owocami (jagody, maliny). Biszkopty, chrupki
kukurydziane, herbatniki, Chałka, bułka rozetka, ciasto drożdżowe, biszkoptowe.
e) Zamawiający zapewni 1 napój dziennie do każdego pakietu wyżywienia przygotowane kakao/
mleko/ herbata owocowa/ ziołowa/ sok owocowy lub warzywny/ woda mineralna niegazowana.
4. Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w ustalonych godzinach.
5. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w klubie dziecięcym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości zamawianych posiłków zgodnie z
rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy świadczonej na rzecz Zamawiającego
odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego
posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia. Zakładana liczba wydanych posiłków przez cały okres obowiązywania
umowy to 8064.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych
potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety
bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do
Klubu Dziecięcego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisławia”:
budynek Zespołu Szkół w Unisławiu, Lipowa 31A, 86-260 Unisław do wyznaczonego pomieszczenia
przez Kierownika Klubu dziecięcego w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Śniadanie wraz z
pierwszym daniem obiadowym, zupą oraz napojem będzie dostarczone w godzinach 8:00-8:15.
Drugie danie obiadowe wraz z podwieczorkiem będzie dostarczone w godzinach 13:00-13:15.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia tygodniowego jadłospisu na 2 dni
przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym pięciodniowym, okresem żywienia, w celu
akceptacji przez Kierownika Klubu dziecięcego. Zamawiający w ciągu jednego dnia roboczego
naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
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4. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów zakupionych we własnym zakresie,
wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i
innych wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw, bez używania produktów
typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.), glutaminianu
sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak
również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także
wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku do 3 lat.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady kolorowego talerza (owoce i warzywa w
każdym dziennym pakiecie żywieniowym).
6. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (spełniającym wymogi niezbędne do
przewozu żywności i norm określonych standardami HACCP), w specjalistycznych termosach do
przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.
Dania mają być utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom.
7. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca jest
zobowiązany do świadczenia usługi zgodnie z zaoferowaną w ofercie ceną przez cały okres
realizacji usługi.
8. Wykonawca będzie odbierać odpady i resztki posiłków.
9. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodzie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego zgłoszonym na dany dzień, z zastrzeżeniem, że dane co do ilości posiłków
Zamawiający zgłosi nie później niż do godz. 18.00, w dniu poprzedzającym realizację usługi.
10. Wykonawca zapewni dwa razy w tygodniu obiad mięsny i dwa razy w tygodniu obiad jarski lub
półmięsny i raz w tygodniu rybę.
11. Gotowe produkty mięsne takie jak wędliny, parówki, kiełbasy itp. mają zawierać minimum 90%
mięsa. Wykonawca na żądanie zamawiającego ma obowiązek przedstawić etykiety z opakowań
produktów potwierdzające wymagany skład produktów.
12. Dieta ma być różnorodna a poszczególne posiłki nie mogą powtarzać się więcej niż 3 razy w
miesiącu. W przypadku napoju dany napój nie może powtórzyć się częściej niż 1 razy w tygodniu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (konsystencja, zapach,
świeżość) Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego do 1,5 godziny od informacji od
Zamawiającego. Z zaistniałej sytuacji Zamawiający spisuje notatkę służbową. W przypadku
powtórzenia sytuacji (w dwóch kolejnych tygodniach), umowa z Wykonawcą zostanie rozwiązana
w trybie natychmiastowym. Koszt produktów, przygotowania i dostarczenia posiłku zastępczego
realizowane jest na koszt Wykonawcy.

Opis warunków zmiany umowy:
1. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu, zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
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2.

3.

4.
5.

przedmiotu zamówienia, w sytuacji np. zaistnienia przesłanek, których zmawiający nie był w stanie
przewidzieć na etapie ogłaszania zapytania, siły wyżej, przyczyn losowych leżących po stronie
uczestników, o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
Zamawiający zastrzega, że płatności dokonywane będą na podstawie rzeczywiście zrealizowanej
liczby posiłków. Informacje o zmianie ilości posiłków w poszczególnych dniach będą podawane
Wykonawcy do godz. 18.00 dnia poprzedzającego realizację usługi cateringowej w dniu
następnym.
Zamawiający zastrzega, iż termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia może ulec opóźnieniu
o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie
czasowe.
O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni
kalendarzowych poprzedzających dany miesiąc świadczenia usługi.
Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających,
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie
zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Szczegóły reguluje pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada
obowiązek posiadania tych uprawnień.
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu osobowych lub kapitałowych
w/w powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Niezłożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.
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Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Zaoferowana cena brutto wskazanej usługi za jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w
jednym dniu pobytu w klubie dziecięcym w postaci śniadania, dwudaniowego obiadu,
podwieczorka oraz napoju zgodnie z opisem zamówienia, powinna uwzględniać wykonanie
wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie, w tym
koszty transportu i utylizacji odpadów.
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
3. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w Zapytaniu ofertowym.
4. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, a także dołączyć pozostałe dokumenty wymienione zapytaniu ofertowym.
5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału (w przypadku składania dokumentów w wersji
papierowej - osobiście lub pocztą) lub w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty
(w przypadku składania oferty emailem).
6. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku, gdy osoba podpisująca nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
8. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej nazwę i adres Oferenta (Wykonawcy), opis
nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość oferty, termin ważności oferty.
Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu
widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu.
9. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, oświadczenia oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym,
zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa.
10. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą
pisemną (poczta tradycyjna) oraz/lub elektroniczną (poczta e-mail). W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Termin i miejsce składania oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 26.08.2019 do godziny 10:00:00 pocztą elektroniczną (zeskanowana
podpisana oferta) na adres klubik-unislaw@wp.pl lub osobiście/przesyłką pocztową w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: ,,Oferta – Świadczenie usług wyżywienia” do siedziby Zamawiającego w
godzinach jego funkcjonowania (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 8:00-17.00,
Piątek 7.30-14.00). O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego 86-260 Unisław, ul. Parkowa 22 lub na email.
2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
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Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia
Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela
Agnieszka Góral pod adresem mailowym: klubik-unislaw@wp.pl lub pod numerem telefonu: 505 189 145
(kontakt od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.30 – 15.30).
Kryteria oceny ofert:
Kryteria oceny ofert:
I.

Cena brutto za jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w klubie
dziecięcym w postaci śniadania, dwudaniowego obiadu,
podwieczorka oraz napoju
(waga punktowa 70)

Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie brutto za 1 pakiet dziennego wyżywienia dla 1 dziecka
Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 70 = ilość punktów
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości zamówionych
posiłków wg stawki wskazanej w formularzu oferty.

II.

Posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej (waga punktowa 30)

W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada status Podmiotu
Ekonomii Społecznej Zamawiający przyzna 30 pkt. W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności
nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.
Zamawiający będzie weryfikował status Wykonawcy na podstawie oświadczenia oraz na podstawie
dokumentów rejestrowych.
Status Podmiotów Ekonomii Społecznej posiadają:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.); d)
podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we
wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
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i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację
celów statutowych;
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające
w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Oferent składa oświadczenie o spełnianiu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej stanowiące załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez ofertę: 100 punktów.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza

Informacje dotyczące wyboru oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty,
które przesłały oferty.
2. Oceny ofert dokona Komisja oceniająca.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę
zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami.
4. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
7. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach,
3. zostanie złożona po terminie składania ofert,
4. będzie zawierała rażąco niską cenę,
5. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6. wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
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Inne postanowienia w zakresie postępowania:
1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej
ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
2. Zamawiający przy udzielaniu zamówienia dopuszcza niestosowanie procedur określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdy w wyniku
przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 wytycznych nie wpłynęła żadna oferta, lub
wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie do 5 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zapytania ofertowego przed terminem jego
zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy
już zgłosili swoje oferty.
5. Zamawiający zastrzega, że w umowie na realizację usługi określone zostaną kary umowne za
niewłaściwą i nieterminową realizację usługi.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego z kosztorysem przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o posiadaniu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych)
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